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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 31.03.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch 

 

Temat: Przyroda wiosną 

Cele ogólne: 

• zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej, 

• rozwijanie poczucia rytmu, 

• stwarzanie warunków do kontaktów z przyrodą. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• słucha odgłosów przyrody, 

• swobodnie improwizuje przy muzyce, 

• poznaje różne rodzaje gleb. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 

 Ćwiczenia słuchowe „Co to?” 

Rodzic wypowiada sylabami słowa kojarzące się z wiosną (np.: słoń-ce, tu-li-pan, 

kwia-ty itp.). Zadaniem dziecka jest połączenie słów w całość. 

 Opowiadanie o obrazku. 

Albumy przyrodnicze, książki z ilustracjami. 

Dziecko opowiada, po czym można poznać, że na omawianym obrazku jest 

przedstawiona wiosna (kwiaty, ubiór dzieci itp.). 

 Zabawy ruchowe z I dnia (30.03.2020r.) 

 

II CZĘŚĆ DNIA 

 

 Wprowadzenie – słuchanie odgłosów przyrody. 

Rodzic. włącza nagranie śpiewu ptaków i szumu lasu. Prosi, aby dziecko 

odpowiedziało, z jaką porą roku kojarzą im się te odgłosy i dlaczego akurat z nią. 

 Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki „Spotkanie z wiosną” (sł. i muz. B. 

Forma). 
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Cie - pły wie - trzyk po - wiał dzi - siaj, sły-chać świer - got pta - ków, 

a w o - gro - dzie spot - kać mo - żna mi - łych przed - szko - la - ków. 

Wio-sna, wio - sna przy-szła do nas, bie - rzmy się za rę - ce. 

Po - śród mło - dej, buj - nej tra - wy kwia - tów co - raz wię - cej. 

 

1. Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj, 

 słychać świergot ptaków, 

 a w ogrodzie spotkać można 

 miłych przedszkolaków. 

 

Ref.: Wiosna, wiosna 

 przyszła do nas, 

 bierzmy się za ręce. 

 Pośród młodej, bujnej trawy 

 kwiatów coraz więcej. 

 

 Rozmowa na podstawie wysłuchanej piosenki. 

− Jaka jest pogoda wiosną? 

− Co słychać o tej porze roku? 

− Kogo można spotkać w ogrodzie? 

− Czego jest coraz więcej? 

 

 Zakładanie wiosennej hodowli. 

Ziemia, pojemnik, sadzonka/nasionka.  

Rodzic rozdaje pojemniki, doniczki. Następnie wsypuje do nich trochę ziemi,  

a dziecko wybiera, co będzie w nich sadzić/siać. Kolejnym krokiem jest ponowne 

uzupełnienie pojemników ziemią i podlanie. 

Ważne, aby wspólnie przypomnieć sobie, co jest potrzebne roślinie do wzrastania 

(powietrze, woda, ziemia, odpowiednia temperatura). 

Dziecko może dowolnie ozdobić pojemniki . 

 Zabawy z gliną. 

Glina, plastelina, foremki w kształcie kwiatka. 

Dziecko wykonuje swój kwiatek z gliny. 
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III CZĘŚĆ DNIA 

 

 Rysowanie obrazków związanych z wiosną. 

Dzieci rysują coś, co kojarzy im się z wiosną (np. ptaszki, kwiatki, ogród itp.). 

 Masażyk relaksacyjny „Podmuch wiosny”. 

Nagranie muzyki relaksacyjnej, Dziecko siedzi w parze z rodzicem (jedno 

dziecko odwrócone do drugiego plecami). Podczas odtwarzania muzyki 

wykonują dowolne ruchy na plecach partnera (głaszczą, delikatnie stukają itp.). 

Następnie dochodzi do zamiany ról. 

 


